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Nyheder og praktisk information
Arts i et internationalt perspektiv
Besøg af fakultetets Advisory Board den 16.-17. april 2015 gav Arts et internationalt perspektiv på de aktuelle udfordringer - blandt andet dimensionering og reorganisering. Læs mere her.
71 ansøgninger prioriteret af Akademisk Råd
Ved fristens udløb havde Arts modtaget 71 ansøgninger til MSO-professorater. Akademisk Råd har nu
vurderet ansøgningerne sammen med repræsentanter fra institutternes forskningsudvalg. Næste behandling sker på institutniveau. Læs mere her.
Kursuskatalog nedlægges – kurser oprettes efter behov
Som konsekvens af besparelsen i administrationen udbyder AU HR ikke længere diverse kurser, som
medarbejderne kan tilmelde sig individuelt. Læs mere her.
Studienævnets aktivitetskonto.
D. 15. maj 2015 er der ansøgningsfrist ved studienævnets aktivitetskonto.
Studerende og undervisere kan søge penge til faglige ekskursioner, tværfaglige tiltag, temadage og andre
studieaktiviteter.
Ansøgningsskema samt mere information kan findes her.

Arrangementer
Arts Sommerfest 2015
Arts inviterer alle medarbejdere til sommerfest fredag den 19. juni 2015 kl. 17.30 med spanskinspireret
tema. I år har vi flyttet festen til Turbinehallen som vil blive fyldt med løssluppen sydlandsk stemning
som på en spansk finca. Tag dine kolleger med til en glad aften med música, dans, tapas og vino i sommernatten. Læs mere og tilmeld dig her.
Cookies by AU Library
AU Library tilbyder i løbet af foråret en række spændend og relevante kurser som medarbejdere ved
Arts. Det drejer sig bland andet om kurser i Forskningspublicering og –evaluering,
referencehåndtering og ophavsret. Forårsprogrammet 2015 er vedhæftet nyhedsbrevet.

Kommende ph.d.-forsvar
Morten Larsen forsvarer sin afhandling Klosterkultur mellem ideal og realitet - Arkæologiske studier af
Danmarks middelalderlige tiggerklostre onsdag d. 6. maj 2015 kl. 14.00. Læs mere her.
Carolina Sanchez Boe forsvarer sin afhandling The Undeported / Les Non-Expulsés Foreign-Nationals
Caught Between Criminal Justice and Immigration Enforcement in France and the US onsdag d. 13. maj
2015 kl. 13.00. Læs mere her.

Medarbejdere
Bolig søges
I am looking to sublet an apartment for myself, my wife and my son (11 years old) somewhere in the
range of 7-10000 kr starting preferably in between August 1- 15 until December 15-Jan 1. Location desired: close to downtown. If not, then near shops and direct bus line to downtown Aarhus. Size: at least
70 square meters. Please contact me at: dppardue@gmail.com
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Markant stigning i antallet af buddhistiske grupper i Danmark
Det er en af konklusionerne i e-årbogen ”Religion i Danmark,” som Center for SamtidsReligion på Aarhus
Universitet står bag. Læs artiklen her.
Rubina Raja udnævnt til professor
Rubina Raja er udnævnt til professor i Klassisk Arkæologi på Aarhus Universitet. Læs mere her.
Nyt liv til etnografiske samlinger
To studerende har startet bloggen ethnographica.net. Her vil de underholde læserne med indsigt i en
lang række etnografiske fund. Læs mere her.

Calls
Call for papers: International Conference of Europeanists - Resilient Europe?
The Program Committee for the 23rd International Conference of Europeanists invites participants to
consider contemporary Europe’s capacity for resilience. Since the financial crisis began in 2008, stresses
and shocks of various sorts have posed dilemmas that challenge Europe’s resilience in economic, political, and cultural domains. How will European economies confront slow growth and austerity, as well as
the atrophy of “social Europe” and the growth of inequality? How will demographic decline combined
with immigration and assimilation affect the ethnic composition of Europe? Will the protracted Eurozone
crisis and waning public support for European institutions and policies alter the viability of the European
project? How will secular Europe confront the challenges of religious mobilization? How will European
democracies confront the rise of nationalist parties and the valorization of “illiberalism” as viable political practice? Can Europe remain a “Normative Power,” a force for liberalism, democracy and the rule of
law in the world, in the face of rising powers and resurgent authoritarianism?
Læs mere om konferencen her.
Søg om midler til tværgående netværk
Forskere på AU kan nu søge om midler til etablering af nytænkende tværgående forskningsnetværk på
universitetet. Fristen for ansøgning er 8. juni 2015 kl. 12. Læs mere her.
Assistant Professorship in Middle Eastern Studies
The Philosophisch-Historische Fakultät of the University of Bern is inviting applications for an
Assistant Professorship in Middle Eastern Studies with special emphasis in Social Anthropology, Social or
Political Sciences.
Ansøgningsfrist er d. 15. juni 2015. Læs mere vedhæftede dokument.

Nyt fra studielederen
Fremdriftsreform og specialer
Der sker mange ting på uddannelsesområdet, hvor vi nu for alvorlig mærker konsekvenserne af fremdriftsreformen og dimensioneringen.
Til 1. september skal alle studerende tilmeldes 30 ECTS.
Som et enkelt eksempel kan nævnes, at det ser ud til at op mod 100 studerende, som måske har taget
den med ro på KA, skal tilmeldes specialet og underskrive en specialekontrakt inden 1.september. De
fleste fag må derfor regne med en ekstra arbejdsbyrde i form af specialevejledning i efteråret.
Afdelingslederne er informeret og der planlægges en fælles procedure for ansøgning om specialevejledning, så vi kan få et overblik over situationen inden sommerferien.
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Fremdriftsreform of re-eksamen
Der er med rette stor bekymring for, hvad fremdriftsreformen betyder for antallet af re-eksamener, når
de studerende nu automatisk tilmeldes re-eksamen i samme eksamenstermin, hvis de dumper eller
udebliver fra ordinær eksamen (som de også er automatisk meldt til).
Vi har nu fået tal for re-eksamen på BA 1. semester, som jo indtil nu er eneste årgang omfattet af fremdriftsreformen.
Statistikken er for hele ARTS og viser, at sidste år udeblev 51 studerende på 1. år fra en planlagt reeksamen (som de selv havde tilmeldt sig).
I år er tallet 6-doblet til 306. I realiteten er en stor del af disse studerende holdt op på universitetet, måske efter få uger.
Men hvis de ikke har meldt sig ud af universitetet, så skal vi ifl. loven tilmelde dem både ordinær og reeksamen.
Det koster tid og dermed penge for både administrationen og os undervisere, at der skal planlægges eksamen for disse ”spøgelsesstuderende”.
Med god grund kan vi være bekymret for, hvad der sker, når alle studerende fra 1. september er omfattet af de samme regler.
Samtidig må det dog siges, at der er flest ”spøgelser” på 1. år, da studerende længere fremme på studiet
er aktive studerende.
Liselotte Malmgart
Studieleder
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